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TEMA: COMO ESTÁ O SEU NÍVEL DE PRAZER NO SENHOR?
SALMOS 84:1-12

As circunstancias não definem o nosso prazer em Deus.
Não podemos viver um nível de prazer passageiro, um nível de prazer que 

não esta em Deus mais, seu prazer esta no mundo, esta nas coisas.
Por isso Davi pediu a Deus para não tirar dele o Espirito do senhor, pois é o espirito que 
nos convence do pecado. Davi tinha o prazer de está nos átrios do Senhor.

Orando, se entregando, ruminando a palavra é uma das forma de 
elevarmos nosso prazer em Deus. Além do prazer de está na casa do Senhor, o crente 
em Cristo tem prazer na santa Palavra de Deus, conforme o Salmo 119 nos revela: 
“Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros” (Vs 24). “E 
alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo” (Vs 47). “Oh! Quão doces são as tuas 
palavras ao meu paladar! Mais doces do que o mel à minha boca” (Vs 103).

Jesus tinha prazer no pai, alegria em estar na casa de Deus. Quando temos 
prazer no Pai, nos não medimos esforço para agradar a Deus.

No  verdadeiro cristianismo o dever se tora uma satisfação.

Deus é Mais Glorificado em Nós Quando Estamos Mais Satisfeitos Nele.
Prazer em Deus é a saúde de sua alma. Essa é a chave da adoração 

aceitável. Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados, por uma 
obediência repleta de tarefas, mas isenta de prazer.

Richard Baxter

Genesis 4:5-7- tudo é nós que devemos tomar uma decisão, prazer no senhor 
é uma decisão! Judas traiu Jesus por não ter prazer, teve um tempo que 

Pedro não tinha prazer em Jesus por isso negou a cristo.

PRECISO DE UM NÍVEL MAIOR DE PRAZER !!!
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